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Działalność dydaktyczna i wychowawcza Pałacu Młodzieży w Katowicach

I.

Rodzaje działalności- zajęcia pozaszkolne w roku szkolnym 2014/15

Pracownia

Biologii i
edukacji
ekologicznej

Rodzaj zajęć :
Informacje uzupełniające
dla dzieci, dzieci młodszych, młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
Biologia i Centrum Edukacji Ekologicznej
ABC przyrody,
IIp. s. 244-245,
Akademia młodych biologów
Kierownik IIp, tel. wewn. 1344, 1345,
LYKEION,
e-mail:
Biologiczne laboratorium,
http://pm.katowice.pl/mci/amb/index.php?id=rekrutacjabiologia@pm.k
Biologia współczesna,
atowice.pl
Ciekawa biologia,
Eksperymenty przyrodnicze,
Szkoły podstawowe 
Jestem przyjacielem zwierząt Nauka dla ciekawskich – zajęcia interdyscyplinarne: biologia, chemia, fizyka,
znam je, szanuję, i chronię,
matematyka  Rośliny i zwierzęta - przyroda zaklęta w glinie i szkle - zajęcia
Laboratorium biologiczne
interdyscyplinarne: biologia, ceramika, witraż  Eksperymenty przyrodnicze 
Młodzi dla przyrody
 Ciekawa biologia  Przyroda wokół nas  Edukacja proekologiczna – warsztaty,
Nauka dla ciekawskich
wycieczki, spotkania z przyrodnikami.
Przyroda wokół nas,
Szkoły gimnazjalne
Repetytorium z biologii,
 „Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję i chronię!”  Repetytorium z
Rośliny i zwierzęta, przyroda
nauk matematyczno-przyrodniczych przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
zaklęta w glinie,
- zajęcia interdyscyplinarne  Edukacja proekologiczna– warsztaty, wycieczki,
Warsztaty proekologiczne,
spotkania z przyrodnikami.
Wybrane działy biologii,
Szkoły ponadgimnazjalne
Wykłady,
 Akademia Młodych Biologów „Lykeion” Wybrane działy biologii 
Z biologią za pan brat
Biologiczne laboratorium  Biologia współczesna - zajęcia interdyscyplinarne:
Zaczarowany świat przyrody
biologia, biochemia, informatyka  Repetytorium przygotowujące do matury z
biologii na poziomie rozszerzonym  Edukacja proekologiczna - warsztaty,

Chemii

Zajęcia chemiczne
Chemia dla najmłodszych,
Klub młodego odkrywcy,
Nauka dla ciekawskich
Repetytorium dla gimnazjalistów,
Chemia organiczna, nieorganiczna
Chemia dla maturzystów
Laboratorium chemiczne

Fizyki
Aspekty ekologiczne w fizyce,
Badacz Przyrody –warsztaty,
pokazy,
dla szkół podst., przedszkolaków,
Fizyka dla gimnazjalistów, dla
licealistów,
techników - warsztaty i pokazy,
dla szkół
Laboratorium z fizyki,
Między zabawa a fizyką,
Nauka dla ciekawskich
Przygotowanie do prac
badawczych,
Repetytorium z fizyki dla
gimnazjalistów,
Roboty w fizyce,
Warsztaty do Turnieju Młodych
Fizyków,
Warsztaty, prace badawcze w j.
angielskim,

Matematyki i
informatyki

grupy matematyczne
Klub Spinor’s

wycieczki, spotkania z przyrodnikami.
Zajęcia okazjonalne w pracowni:  Wykłady popularnonaukowe z różnych
działów biologii 
 Konkursy wojewódzkie

 Turnieje międzyszkolne  Wystawy przyrodnicze.
Chemia IIp, s.227-228,
Kierownik IIp, s.227, tel. wewn. 1327
e-mail: chemia@pm.katowice.pl,

Fizyka IIp, s.238, 240,
Kierownik, IIp, s. 235, tel. 698 342 428
e-mail: g.korczynska@gtquark.net

Matematyka IIp, s. 243
Kierownik, IIp, s. 243, tel. wewn. 1343

grupy robotyki dla dzieci,

Zajęcia informatycznych

Lingwistyczna

j. polski :
konsultacje literackie,
klub gier fabularnych,
koło młodego twórcy,

e-mail: dkolany@pm.katowice.pl
Szkoły podstawowe
 Zabawa z matematyką – III kl.  Między zabawą a matematyką – IV kl. 
 Matematyczne perełki – V kl.  Ciekawa matematyka – VI kl.
Szkoły gimnazjalne
 Od łamigłówki do matematyki (gry i łamigłówki logiczne i matematyczne) – I
kl.  W świecie liczb i figur – II i III kl.  Klub olimpijczyka – I i II kl.
Szkoły ponadgimnazjalne
 Algebra  Elementy analizy matematycznej  Testy i zadania dla szkół
ponadgimnazjalnych  Klub olimpijczyka  Organizacja konkursów
Informatyka IIp, s. 224,
tel. wewn. 1324 tel.
e-mail: b.wilk1@wp.pl
Szkoły Podstawowe:
Animacja postaci, Grafika komputerowa, Programowanie,
Aplikacje w chmurze i ich wykorzystanie w nauce i zabawie,
Elementy budowy i programowania robotów typu LEGO,
Tworzenie i edycja muzyki, Przygotowanie do udziału w konkursach
Gimnazja:
Programowanie w C++, Programowanie od podstaw,
Systemy informacji przestrzennej GIS, Grafika 3D,
Grafika rastrowa , wektorowa
Projektowanie i rysowanie w programach typu CAD,
Projektowanie domów, wnętrz i ogrodów,
Elementy robotyki, Nauka tworzenia materiałów do e-learningu
Ponadgimnazjalne:
Programowanie strukturalne i obiektowe, Rendering i grafika 3D,
Programowanie, języki programowania (Pascal, C++, Delphi, algorytmy,
Zapoznanie z wybranymi systemami operacyjnymi,
Przygotowanie do matury

Kierownik, Ip, s.120,
tel. wewn. 1220
e-mail: jpolski@pm.katowice.pl

poczta poetycka
czytanie ze zrozumieniem
j. polski dla uczniów SP,
gimnazjalistów
zajęcia dla maturzystów
zaj. doskonalące mowę i pismo
j. angielski
j. francuski
j. niemiecki
Edukacji
czytelniczej,
regionalnej i
obywatelskiej

Biblioteka - Wypożyczalnia książek,
czytelnia czasopism,
Literackie podróże dookoła świata
Zaczarowany świat przyrody
Fabryka rozmaitości,
prowadzenie punktu EURODESK,
Młodzieżowe Centrum Informacji,
udostępnianie internetu dla
mieszkańców Katowic,
historia,
grupy z edukacji regionalnej,
grupy z edukacji
europejskiej,
grupy geograficzne,

Medialna
grupy fotograficzne,
grupa internetowa telewizja Pałacu
Młodzieży KREATYWNA,
Akademia filmowa,
ABC kina,
RAMA,
Dyskusyjny Klub Filmowy,
Wędrowny artysta,
Historii sztuki,
W świecie obrazów,
Radio internetowe,
Redakcja gazety,
Warsztaty dziennikarskie,
Warsztaty dziennikarstwa

Język polski sale zajęć: IIp. s. 205, 206,207
Języki obce sale zajęć: IIp, s. 208-209, IIIp. s. 332

Kierownik, Ip, s. 112 tel. kom. 881 588 726
tel. wewn. 1212,1219
e-mail: bibl@pm.katowice.pl

WOS

Kierownik, parter, s. 30- 32
tel. wew. 1132,1133
e-mail: medialnaok@pm.katowice.pl

FILM parter, s. 30- 32, s.22 (kontakt), s. audio (s.15)
SZTUKA parter, s. 30- 32, s.22 (kontakt), s. audio (s.15)
DZIENNIKARSTWO parter, s. 3
FOTOGRAFIA parter, s.22 (kontakt),
 Koło fotograficzne

telewizyjnego,
Warsztaty filmowe,
Studio animacji,
Warsztaty audiowizualne – RóżniRówni,
ABC kreowania i zarządzania
wizerunkiem,
Młodzieżowy portal dziennikarski
Choreograficzna
Arabeska,
baletu,
taneczne BAWINEK,
ŚLĄZACZEK,
reprezentacyjne
MIRAŻ,
KURTYNKA
– zespół wokalny
– gimnastyka taniec
Muzyczna
chór GOSPEL,
studio piosenki DEBIUTY,
śpiew klasyczny,
musicalowa dzieci
wokalno-instrumentalnych,
zespół NOVI,
Kolorowe Nutki,
orkiestra kameralna,
kształcenie słuchu,
wokalna Ślązaczek,
MINIATURKA dla
najmłodszych
Zespół SŁONECZNI

Kierownik III p. s. 311,
tel. wewn. 1411 , tel. 601 552 542
e-mail: powerska@wp.pl,
sale zajęć: IIp. s. 203, IIIp. s. 307, 318

Kierownik IIIp, s.312
tel. wewn. 1412
e-mail: kosien@pm.katowice.pl

 Studio Piosenki DEBIUTY IIIp, s.314
 Chór Gospel „Soul Hunters Gospel Choir” (dla uczniów gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych i studentów) IIIp, s.315
 Emisja Głosu i Kształcenie Słuchu IIIp, s.315
 Zespoły wokalno-instrumentalne - IIIp, s.303
 Zajęcia dla dzieci najmłodszych „MINIATURKA” (zajęcia umuzykalniające dla
dzieci najmłodszych od lat 3) IIIp, s.303
 Zespoły wokalne: KOLOROWE NUTKI, NOVI, ŚLĄZACZEK (grupa wokalna)
IIIp, s.316
 Orkiestra Kameralna „MUSICUS” IIIp, s.315
 śpiew klasyczny IIIp, s.315
 grupa musicalowa dziecięca IIIp, s.315
 SŁONECZNI IIp. s.203, 204

Rzeźby,
ceramiki,
witrażu i
rękodzieła

Teatralnoimpresaryjna

Rysunku,
malarstwa

ceramika,
małe formy rzeźbiarskie,
witraż i szkło artystyczne,
rzeźba
techniki rękodzielnicze,
poznać sztukę współczesną

grupy teatralne:,
Teatr STK,
Teatr WIR,
Teatr ADHD,
Teatr Nieduży,
Kabaret Nietakt,
Grupa warsztatowa,
grupy Zaśpiewać teatr,
Zajęcia recytatorskie,
Aktorska interpretacja
piosenki,
Animacja komputerowa,
- Grafika komputerowa
Grafika warsztatowa,
- techniki graficzne
- Muzyką malowane
- plastyka,
- rysunek i malarstwo,
Studium rysunku i malarstwa,
Kompozycje plastyczne dla
najmłod.,
grupa KMX
papieroplastyka

Szermierki i
- Szermierka –szpada dla dziewcząt
- Szermierka – szabladla chłopców
judo

judo – dla dziewcząt i chłopców

Kierownik parter s. 18
tel. wewn. 1118
e-mail: ceramika.pm@gmail.com witraz.pm@gmail.com
ceramika, małe formy rzeźbiarskie, - parter, s .19
witraż i szkło art. - parter, s .20
rzeźba, poznać sztukę współczesną - parter, s .16
rękodzieło – IIIp., s .319
Kierownik IIIp, s.312
tel. wewn. 1412
e-mail: pm.impresariat@gmail.com
sale zajęć: Ip. s.143, IIp. s. 204

Kierownik s. 311, wewn. 1411 e-mail: plastyczna.pm@gmail.com
sale zajęć: IIIp. 330,331:
 Plastyka najmłodszych  Malarstwo i rysunek  Kompozycje plastyczne 
Studium Rysunku i Malarstwa 
 Grafika warsztatowa IIIp, s.333 
 Klub komiksu IIIp, s.333 
 Grafika komputerowa dla dzieci i młodzieży IIIp, s.333
 Animacja komputerowa IIIp, s.333 ·
 Papieroplastyka – parter, s. 16

Kierownik s. 133
tel. wewn. 1233
e-mail: justynafencing@interia.pl
e-mail: szermierka@pm.katowice.pl judo@pm.katowice.pl
szermierka Ip. s.128
judo poziom –1, s.011

Gimnastyki
– Gimnastyka
sportowa dziewczęta i chłopcypoczątkujący,
młodzicy i zaawansowani
– akrobatyka sportowa
- Skoki do wody

Pływania

Żeglarstwa,
narciarstwa,
strzelectwa i
modelarstwa

zajęcia:
Pływanie – początkujący,
średniozaawansowani,
zaawansowani,
Grupy – sportowe techniki
pływackie,
Grupy – specjalistyczne,
Grupy WOPR, Grupy
rekreacyjno-sportowe
– strzelectwo – łuk, wiatrówka,
kbks – dziewczęta i chłopcy,
– modelarstwo lotnicze
– żeglarstwo,
– narciarstwo,

Gimnastyka Ip, s. 139
Kierownik , tel. wewn. 2202
e-mail: m.grucha1@wp.pl, gimnastyka@pm.katowice.pl
504 394 291
dotyczy zapisów do sekcji gimnastyki sportowej kobiet
517 248 167
dotyczy zapisów do sekcji gimnastyki sportowej mężczyzn
511 161 610
dotyczy zapisów do sekcji akrobatyki sportowej
604 283 488
dotyczy zapisów do sekcji skoków do wody
602 679 707
dotyczy zapisów na kurs gimnastyki ogólnorozwojowej
Pływalnia , tel. wewn. 1149
Tel. kom. 881 588 728
e-mail: aqua@pm.katowice.pl

Kierownik, piwnica /przy gimnastyce/
tel. wewn. 2002
Narciarstwo, żeglarstwo /obok s. gimnastycznej/
e-mail: zeglarstwo@pm.katowice.pl, powersport@tlen.pl
strzelnica - piwnica obok s. gimnastycznej
modelarstwo Ip. s. 104

Profilaktyki i
współpracy ze
środowiskiem

Organizacja i prowadzenie zajęć dla
dzieci, dzieci młodszych, młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych:
- Zajęcia modelarskie – lotnicze,
- Nowe media – zajęcia komputerowe,
Pedagogika serca,
Dogoterapia,
Zooterapia,
Zajęcia usprawniające sprawność
manualną,
zajęcia okresowe i warsztatowe dla
grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym i dzieci
defaworyzowanych,
Organizacja konkursów m.in.:
Herody, Mam pomysł na życie, Ocalić
od zapomnienia, Bezpieczeństwo w
sieci,

Kierownik, parter, s. 31
tel. wewn. 1131,
e-mail: ipm@pm.katowice.pl
 Wszechstronna informacja o działalności Pałacu Młodzieży
parter, s. 8, tel. wewn. 1106
e-mail: pm@pm.katowice.pl

II. Dostępność placówki wg ilości uczestników i rodzajów zajęć w roku szkolnym 2014/15
liczba i rodzaj zajęć z podaniem liczby uczestników zajęć
2014/2015 Informatycz
techniczne przedmiotowe artystyczne sportowe
-ne
formy stałe
14
7
81
117
85
uczestnicy/
253
91
1708
1482
1076
w tym z
Katowic
145
64
1147
1104
762
formy
2
2
19
1
1
okresowe
Uczestnicy/
391
533
5667
445
2880
w tym z
391
281
3477
36+
2880
Katowic

%

inne

ogółem

11
361

315
4971

100%

349

3571

71,84%

19

44

-

1325

11241

100%

828

7893

70%

Odnośnie dostępności uczestników zajęć placówki uzupełniająco należy dodać, że 28,16 % dzieci i młodzieży docierających do Pałacu
Młodzieży spoza Katowic, także uczy się w katowickich szkołach.

III. Plany rozwojowe Pałacu Młodzieży
W najbliższych latach przewiduje się:
 Doskonalenie, uatrakcyjnianie i rozszerzanie form działalności Pałacu Młodzieży jako placówki zapełniającej czas wolny,
stymulującej rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
 Dalszy rozwój Pałacu Młodzieży jako placówki modelowej w pracy z dzieckiem i młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
 Zwiększenie udziału placówki w kształtowaniu społeczeństwa wychowującego – znaczne rozszerzenie przedsięwzięć
wychowawczych.
 Tworzenie wizerunku Pałacu Młodzieży jako organizacji uczącej się permanentnie, zmierzającej do większej profesjonalizacji usług
edukacyjnych.
 Doskonalenie i rozszerzenie działalności profilaktycznej – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz
niedostosowaniu społecznemu.
 Zwiększenie roli Pałacu Młodzieży w środowisku lokalnym; przede wszystkim jako placówki wspomagającej szkoły, instytucje oraz
organizacje pozarządowe.
 Rozwijanie działalności Pałacu Młodzieży w kierunkach związanych z integracją europejską.
a) Działalność w programie Eurodesk skierowanym do młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych,
wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+",
b) Współpraca z Młodzieżowym Centrum Informacji w zakresie wykorzystania czasu wolnego pracy i nauki za granicą,
c) Udział w programie „Młodzież nauczycielem dla przyszłości” w ramach, którego prowadzone są seminaria i wykłady dotyczące
pracy oraz społeczeństwa w Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są głównie przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego,
d)

Organizowanie konkurów wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży, w którym główną nagrodą jest wyjazd do Brukseli

finansowany przez współpracujących z Pałacem Młodzieży Europosłami z rejonu Śląska.
di)

 Rozszerzenie dotychczasowej działalność pracowni Pałacu Młodzieży w zakresie edukacji proekologicznej, na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej i racjonalnego jej użytkowania poprzez:
 Zwiększenie wykorzystania materiałów naturalnych i szerszą niż dotychczas promocję postaw i zachowań proekologicznych
w pracowniach naszej placówki. Byłby to swoisty ekodizajn, którego główne formy działalności uwzględniałyby przesłanie „eko”.
 Realizację form garncarstwa z wykorzystaniem specjalnej gliny pochodzącej z naszego regionu nawiązujących do tradycyjnych
sposobów garncarstwa w ramach tzw. ginących zawodów;
 Konstruowanie drewnianych budek lęgowych i karmników, przywrócenie dawnego konkursu organizowanego przez Pałac Młodzieży
na najpiękniejszy karmnik i budkę lęgową. Ponieważ konkurs cieszył się dużym powodzeniem mamy nadzieję, że będzie podobnie
po jego reaktywacji, a prace będą przekazywane do ogrodów szkolnych, różnych placówek, ogrodów przyszpitalnych i mieszkańcom
naszego miasta.
 Realizację różnorodnych form papieroplastyki z wykorzystaniem tradycji ludowej i motywów charakterystycznych dla naszego
regionu, ale także form pokazujących bioróżnorodność (owady, ptaki, płazy, rośliny, itd.).
 Zaangażowanie w przesłanie „eko”, czyli pałacowy ekodizajn realizowany będzie również w innych technikach, jak witraż, ceramika,
grafika warsztatowa i komputerowa.
 Tworzenie różnorodnych prac artystycznych o tematyce ekologicznej sprzyjać będą uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na te
zagadnienia (m.in. potrzeby ochrony przyrody), będą zatem indywidualnym sposobem postrzegania bioróżnorodności wyrażonym w
różnych technikach i materiałach naturalnych i wszystkich innych formach eskpresji artystycznej. W ten sposób upowszechniać się
będzie wiedzę ekologiczno-przyrodniczą poprzez konkretne formy artystyczne: garnki, ptaki, zwierzaki, kwiaty, owady, rośliny. Poza
stałymi zajęciami w pracowniach Pałacu Młodzieży kontynuowana będzie realizacja Festynów naukowo-artystycznych pt. „Kwiaty,
ptaki i dzieciaki”, które organizowano już w minionych latach m.in. w Murckach, Giszowcu, Szopienicach, Parku Śląskim;
 Przewiduje się organizację plenerów fotograficzno – malarskich na terenach parków miejskich, parków przyrody miasta Katowice,
a powstałe prace prezentowane będą szerokiej publiczności katowickich szkół, instytucji, placówek, szpitali w formie mobilnych
wystaw, w czym placówka ma duże doświadczenie.

 Kontynuowana będzie organizacja sprawdzonych i cieszących się dużym zainteresowaniem konkursów o wysokim poziomie
merytorycznym: „Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny”, „Ogólnopolski Konkurs na Pracę Fizyka a Ekologia” oraz „Ogólnopolski
Konkurs Chemia a Ekologia” oraz inne konkursy o tematyce proekologicznej: „Przyroda wokół nas”, „Jestem przyjacielem zwierząt
– znam je, szanuję i chronię”, „Turniej wiedzy o przyrodzie Górnego Śląska”, „Rośliny i zwierzęta – przyroda zamknięta w glinie i
szkle”, „Przyroda w fotoobiektywie”, „Świat roślin i zwierząt”.
 Wykonanie tablic interaktywnych pt. „Przyroda Katowic” dotyczące rzadkich i chronionych roślin, zwierząt i grzybów, form ochrony
przyrody, różnorodności siedlisk, zagrożeń i sposobów ochrony, miejsc cennych przyrodniczo wartych odwiedzenia; mapy,
interaktywne gry dydaktyczne (m.in. selektywna zbiórka odpadów, odnawialne źródła energii, oszczędzanie wody, prądu, rozwój
zrównoważony Katowic), interaktywna mapa dzikich wysypisk śmieci (do nanoszenia przez zwiedzających), stałe wystawy
tematyczne dotyczące przyrody Katowic, donice z rodzimymi gatunkami roślin, domki dla owadów, ptaków i nietoperzy, oczko
wodne z rodzimymi gatunkami roślin i zwierząt, poletka z różnymi gatunkami pachnących ziół, kolorowych kwiatów, naturalne
produkty ziemi (np. węgiel, glina, skamieniałości z terenu Katowic). Sugeruje się, aby całość była przystosowana dla uczniów
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Należy podkreślić, że Pałac Młodzieży współpracuje z Wydziałem Edukacji oraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska w zakresie
ewentualnego aplikowania o środki finansowe w zakresie działania 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu pod nazwą
Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności
biologicznej.

IV. Wykorzystanie w I półroczu roku szkolnego 214/15 sali teatralno-kinowej w Pałacu Młodzieży
Informacje dotyczące wydarzeń odbywających się w sali teatralnej szczegółowo zostały ujęte w załączniku nr 1a do niniejszej informacji.

V. Sala teatralno – kinowa w Pałacu Młodzieży – plany na sezon 2015/16
1. Wydarzenia cykliczne planowane na 2015/2106:

 Urodziny Miasta Kocham Katowice – koncert Arka Noego i Pumeza Matshikiza i Orkiestra AUKSO - 10-11.09.2015
 Jazz Art Katowice – 26-28.04.2016
 Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek Katowice Dzieciom – 13-17.10.2015
 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje – 4-15 listopada
 Spektakle dla dzieci i młodzieży Narodowego Teatru Edukacji – październik 2015 do maja 2016
 Występy najlepszych kabaretów z całej Polski: Cezary Pazura (4.10.2015), Ani Mru Mru (6.12.2015), Festiwal Kabaretu Hrabi
(kwiecień)

2. Wydarzenia jednorazowe planowane na 2015/2016:
 Koncert Justyny Steczkowskiej – 10.10.2015
 „Wszystko przez judasza” – spektakl, Estrada Katowice
 „Figle w Japonii” – spektakl, producent Zdzisław Marcinkowski
 Współpraca z Instytucjami Kultury (Regionalny Ośrodek Kultury – „Obertaniec oberwaniec” – pokazy taneczne; Centrum Kultury
Katowice, Miasto Ogrodów, Teatr Śląski)
 „Lena” – monodram na podstawie powieści Piotra Czakańskiego „Zimno” w wykonaniu Piotra Warszawskiego – grudzień 2015
 Jubileusz Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim – 20.10.2015
3. Planowane wydarzenia organizowane przez Pałac Młodzieży w sali teatralnej:
 20- lecie Zespołu Folklorystycznego ”Ślązaczek”
Zespół Folklorystyczny „Ślązaczek” działający w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w 2015r. świętuje 20 – lecie istnienia. Z tej
okazji 19.09.2015r. o godz. 16.00 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży odbędzie się Koncert Jubileuszowy.

 Festiwal Doświadczeń – pokazy Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży
 Zaduszki Artystyczne – pokazy Pracowni Muzycznej Pałacu Młodzieży – 26.11.2015
 Biesiada Teatralna – pokaz grup teatralnych dzieci i młodzieży z całej Polski - maj
 Salon Kina Polskiego – środowe pokazy klasyki i nowości kina polskiego w miesięcznych cyklach tematycznych wraz z prelekcją
przed filmem
 Pokazy filmowe dla dzieci w ramach akcji: „Lato w Mieście”, „Zima w Mieście”


Ponowne pokazy produkcji teatralnych „W Krainie Alicji” oraz „Arlekiny i Kolombiny – Cyrkowe Fiki – Miki”, w których
występują dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Pałacu Młodzieży (w zależności od kontynuacji przez dzieci zajęć i
funduszy)

4. Planowane nowe wydarzenia w sali teatralnej:
 Produkcja kolejnego spektaklu teatralnego wraz z Pracownią Choreograficzną, Muzyczną oraz Teatralną Pałacu Młodzieży
 Nawiązanie współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Teatralnymi – w celu prezentacji ich spektakli dzieciom i młodzieży,
przeprowadzenia „lekcji teatralnych” – rozmowy z aktorami, reżyserem itd. (w ubiegłym roku prezentowaliśmy „Superbohaterów
10/9” Błażeja Peszka oraz „Ubu Króla” Jerzego Stuhra, spektakle spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli i
młodzieży katowickich szkół)
 Wprowadzenie wycieczek dla dzieci i młodzieży po Sali Teatralnej – zaplecze techniczne, sztankiety, reżyserka, pokazy światła i
akustyki – prezentacja rozwoju techniki teatralnej od starożytności do dziś



Próba nawiązania współpracy z festiwalami filmowymi odbywającymi się w Katowicach, śląskimi twórcami pragnącymi pokazać
swoje filmy oraz stworzenie przeglądu filmowego.

VI. Realizacja umów najmu na pomieszczenia Pałacu Młodzieży za I półrocze roku 2015.

W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację 15 umów najmu długoterminowych oraz zawarto 3 nowe umowy. Ponadto w w/w okresie
zawarto 48 umów najmu krótkotrwałego, z czego 33 dotyczyło najmu sali teatralnej. W okresie tym zawarto także 2 umowy użyczenia oraz
kontynuowano 2 umowy użyczenia. Za zgodą Prezydenta Miasta Katowice zawarto 4 umowy bezpłatnego udostępnienia.
Z tytułu najmu pomieszczeń w omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości: 336 584,68 zł.

Z poważaniem

